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CZECHOSŁOWACJA
manifestuje na rzecz przyjaźni

f *  o  M s  k f

łBCzają wiele artykułów, reportaży

PRAGA (PAP). — W PRZEDDZIEŃ WIELKICH MANIFESTACJI 
I  OBCHOD0W, JAKIE ODBĘDĄ SIĘ W CZECHOSŁOWACJI W RA
MACH „TYGODNIA PRZYJAŹNI POLSKO - CZECHOSŁOWACKIEJ 
PRAGA I INNE MIASTA W REPUBLICE UDEKOROWANO FLAGA 
MI NARODOWYMI OBU KRAJ O W, A WYSTAWY SKLEPÓW OZDO 
BI ON O PORTRETAMI PREZYDENTÓW OBU BRATNICH REPU

BLIK: B. BIERUTA I K. GOTTWALDA.

Dzienniki czechosłowackie zamie- i zdjąć z okazji Tygodnia Przyjaźni
Polsko -  Czechosłowackiej.

Dziennik „Prace" zamieszcza a r
tykuł M. Kolara pn. „W Imię przy
jaźni czechosłowacko - polskiej". 
Kol ar pisze, że tam gdzie czeski ma 
rynarz styka sJĆ bezpośredni^ z poi 
skim morzem, gdzie polski metalo
wiec wymienia doświadczenia ze 
swoim czeskim kolegą, gdzie współ 
nymi siłami buduje Się przed 
siębłorstwa przemysłowe I wykurzy 
stuje sdę wspólnie źródła energii, 
opracowuje się wspólnie plan han- 

za granicznego — tam tworzy 
braterskiej przy

jaźni ludzi pracujących nad wspól
ną sprawą.

A. Małek w dzienniku „Rude Pra 
vo" w artykule o czechosłowacko -

SKŁAD EGZEKUIYWY
m m  w u t i  w i

u/ L u b lin ie
D nia 7 bm. odbyła się M iej

ska K onferencja Wyborcza 
PZPR, na  której dokonano wy 
boru nowego K om itetu M iej
sk iego ., Niżej podajem y akład 
egzekutywy.

1. I-szy sekretarz K. M. —
tow. Łuć Maciej

2. Il-g i sekretarz K. M. — 
tow. K acprzak Mieczysław

3. K ierow nik Organizacyjny 
K. M. — tow. Bolanowski 
S tanisław

Członkowie egzekutywy:
4. tow. K rzykała Stanisław

__ Prezydent m. Lublina
tow. Lachowa - Szym ań
s k a — Kierowniczka RTPD 
tow. Sikora S tefan  — Prze 
wodniczący M. Z. ZMP 
tow. P ietrzak  Leon — rob. 
Fabr. Pasów
tow. Ludw icki S tefan  — 
S ekre tarz  PodsL Organ. 
PZPR w Fabr. Obuwia im. 
M. Buczka
tow. Lei uch Ja n  —  urzęd
n ik
tow. RymsW W ładysław— 
wtcedyr. Ub. Społ. 
tow. Borowski W ładysław 
— instr. org. K. M.

5.

8.

9.

10.

1 1 .

,dlu
się nowe uczucie

polskich stosunkach kulturalnych 
pisze, że przyjaźń czechosłowacko - 
polska ma głębokie korzenie w iwla 
dom ości obu narodów. Zwycięstwo 
lutowe wniosło istotne zmiany w 
charakter stosunków kulturalnych 
między Polską 1 Czechosłowacją. 
Towarzystwa wzajemnej przyjaźni 
rozszerzyły swą bazę i  opierają się 
na masowych organizacjach. Celem 
Tygodnia Przyjaźni Czechosłowac
ko • Polskiej Jest dalsze pogłębie
nie tej przyjaźni i przekonanie wszy 
etkich, iż przyjaźń ta ma charakter 
trwały, gdyż bazuje na wspólnych, 
zmierzających do budowy socjali
zmu, wysiłkach obu narodów.

Tydzień Przyjaźni 
Polsko-Czechosłowackiej

Prezydent Czechosłowacji Klement Gottwald

Kobiety całego, świata 
walczą o pokój i prawa demokratyczne
W Moskwie, 

nych większych miastach Związku 
Radzieckiego odbyły się zebrania 
kobiet, poświęcone omówieniu wy
ników drugiego Mlędzynarodowe-

Lenłngradzle 1 In- go Kongresu Kobiecego. Kobiety 
radzieckie w przemówieniach 1 przy 
jętych rezolucjach akceptują Jedno
myślnie postanowienia Kongresu 1 
witają gorąco przyjęty przez Kon-

D o n i o s ł a  r e z o l u c g a

D ziałacze d jń scy
p r z e c iw k o

wianiu Danii lin pafn
lAlnotnc-atlmtytiięgs

KOPENHAGA (PAP). — Dziennik 
^an d  og Folk" zamieścił rezolucję, 

podpisaną przez 60 wybitnych duń- 
ejdch działaczy społecznych i nau
kowych, którzy stanowczo protestu 
|ą  przeciwko wciąganiu Danii do 
Agresywnego paktu północno-atlan
tyckiego.

Autorzy rezolucji wyrażają pro
test przeciwko temu, iż rząd prowa 
dzi pertraktacje w tej sprawie poza 
plecami narodu duńskiego i wbrew 
Jego w oli Rezolucja domaga się 
wzmożenia współpracy z narodami (
miłującymi pokój, przede wszyst- , dla rozkładającego aię ustroją
kim Związkiem BoripUnklna L

BRUKSELA. (PAP>. KC belgij
skiej Partii Komunistycznej uchwa 
lit rezolucje, w której podkreśla sta 
nowtsko partii do zasadniczych za
gadnień stojących przed belgijską 
Klasą Robotniczą.

„Naród belgijski — głosi rezo
lucja — czuje się ściśle związany 
ze wszystkimi narodami, które zwal 
czają kampanię wojenną prowa
dzoną przeciwko ZSRR f krajom 
demokracji indowej. Hipoteza woj
ny agresywnej spowodowanej przez 
Związek Radziecki Jest absurdem. 
ZSRR nie jest agresorem lecz naj
potężniejszym mocarstwem poko
jowym na śwlecie. KC belgijskiej 
Partii Komunistycznej oświadcza 
przeto, że gdyby sługusom imperia
lizmu amerykańskiego, rządzącym 
obecnie Belgią ndało się wciągnąć 
kraj do wojny przeciwko ZSRR, 
komuniści, a wraz z nimi olbrzy
mia większość belgiskiej Klasy Ro
botniczej, odmówią wzięcia udziału 
w tej zbrodni t będą zwalczać wszel 
kiml siłami wrogów narodu belgij
skiego i ludzkości'.

Następnie rezolucja podkreśla, że 
cała obecna imperialistyczna poli
tyka amerykańska dyktowana jest 
strachem przed kryzysem gospodar 
czym USA f ma stanowić ratunek

ka-

Belgil do awanturniczej polityki 
amerykańskiej pociągnęło za sobą 
spadek stopy życiowej belgijskiej 
Klasy Robotniczej.

Rezolucja zaznacza, te  .Elan 
Marshalla" nie może rozstrzygnąć 
zagadnień europejskich. Belgijska 
Partia Komunistyczna wzywa prze 
to do wycofania Belgii z obozu ka- 
pHalistycznego, zagrażającego nie
podległości gospodarczej I politycz
nej kraju ora* do wzmożenia I po
głębienia stosunków gospodarczych 
ze Związkiem Radzieckim I kraja
mi demokracji ludowej. W zakoń
czeniu rezotncja stwierdza, że po
kojowe dążenia narodu belgijskie
go mogą być urzeczywistnione pod 
warunkiem usunięcia rzadn Spaaka. 
będącego narzędziem Imperializmu 
amerykańskiego.

Zamykając dyskusję Komitetu 
Centralnego, Sekretarz Generalny 
belgijskiej Partii Komunistycznej 
— Edgard Lalmand oświadczył. W 
związku ze znanymi pytaniami, sta* 
wlanymi ostatnio przywódcom ko
munistycznym w kratach zachod
nich: „cl którzy zadają nam pyta
nie, co zroh'a komuniści w wypad- 
kn wkroczenia do B-lgii Armii Ra
dzieckiej wiedza doskonałe, że na
paść ZSRR na Rotgłę Jest absur
dem. jak absurdem Jest równio! 
bezinteresowna I bezwarunkowa po 
moc. którą przyrzekają nam amery 
kańscy ImnerlaMści. Gdyby zaś 
Armia Radziecka była zmuszona 
przepędzić agresora aż do ziemi hel 
gibkiej, to będziemy pierwsi wśród 
milionów Bel-jów, którzy powitają 
ją  z radością*'.

Belgia sprzedaje Kongo
amerykańskim kapitalistom
BRUKSELA (PAP). Przedstawi

ciel Belgii w Radzie Gospodarczo- 
Społecznej ONZ Van Langenhove 
wyraził zgodę na projekt USA w 
sprawie inwestycji kapitałów ame
rykańskich w krajach kolonialnych 
zgodnie z trumanowsktm progra- 

J to a e c r  .41» krajów

J nych. Komentując tę wiadomość 
dziennik „Drapeau Rouge" stwier
dza, że poparcie przez Belgię pro
jektu Trumana równa się w prak
tyce przekazaniu trustom amery
kańskim olbrzymich bogactw natu
ralnych Knaga.

gres manifest o obronie pokoju. Kc 
blety Leningradu uchwaliły na ze
braniu tekst listu do kobiet Mars 
sylil W liście tym wyraża aię pew
ność że kobiety Marsylii, tak jak 
i wszystkie kobiety francuskie wieź 
ne tradycjom ruchu oporu i rewo
lucyjnym tradycjom narodu będą 
również walczyć zdecydowanie a  
pokój. Podobną rezolucję do robot
nic zagranicznych przyjęto na ze
braniu kobiet w Rostowie nad Do
nem.

Antyfaszystowski Komitet Kobiet 
Radzieckich wysłał wiele depesz do 
kobiecych organizacji demokra
tycznych różnych krajów świata, 
W pozdrowieniach przesłanych do 
związku kobiet francuskich t do 
związku kobiet włoskich, Antyfaazy 
stowskl Komitet Kobiet Radzieckich 
przesyła serdeczne życzenia sukce
sów w walce o trwały i demokra
tyczny pokój, w walce przeciwko 
narastającej groźbie nowej wojny, 

a * ę
SOFIA. — Bułgarski ludowy zwią 

zek kobiet organizuje z okazji Mię
dzynarodowego Dn'a Kobiet zebra
nia w całym kraju, na których 
omawiana jest działalność organi
zacji. Utworzony t  Irticlatywy fron 
tu patriotycznego, ludowy związek 
kobiet przekształcił sie w krótkim 
czasie w prawdziwą szkołę wycho
wania politycznego kobiet bułgar
skich I przygotowania Ich do dzia
łalności społecznej, gospodarczej 1 
kulturalnej. Kobiety bułgarskie nie
raz zabierały głos w obronie kobiet 
walczących o wolność w Hiszpanii, 
Grecji I innych krajach. BułgarSłd 
ludowy związek kobiet zorganizo
wał w kraju szeroką kampanię dla 
pnnarcla wniosków delegaci ra
dzieckiej na trzeciej R°sii General
nego Zgromadzenia ONZ, zmierza
jących do zmniejszenia zbroleń { 
liczebności armii pięciu wielkich 
państw oraz do zakazu Stosowania 
broni atomowej. Dla pnnarcla wnio 
sków radzieckich zebrano wówezaa 
330 tystoer podpisów kobiet bulgat
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Węgierska demokracja ludowa
w światowym froncie pokoju i wolności
Przemówierre Matyasa nakosi

BUDAPESZT, (PAP). Na ostatnim posiedzenia KC Węgierskiej Partii 
Pracnjąeych, sekretarz generalny partit Matyas Rakosi wygłosił obszerne 
przemówienie, w którym omówi! aktualne zagadnienia węgierskie i po
ruszy! sprawę stanowiska Węgier na arenie międzynarodowej

Na wstępie Rakosi omówił sprawę 
powstania nowego Frontu Ludowego 
na Węgrzech, stwierdzając, że dowo
dom szczególnej siły atrakcyjnej tego

MATYAS RAKOSI 
wicepremier Węgierskiej Republiki 
V. >  Ludowej

'bgrupowauia międzypartyjnego jest 
fakt, że przystąpiły doń również nie 
zależna węgierska partia demokra
tyczna i partia radykalna.

Państwo a Kościół

Drzechodząo do aprawy Mind-
* szenty‘ego, Rakosi podkreślił, 

Pe demokracja^ ludowa musiała prze 
eiwstawiić się polityce zdTady, jaką 
Uprawiał Mśndszemty. Wbrew twier- 
dzemiom imperialistów zachodnich 
nie ma tu oczywiście mowy o' prze
śladowaniu religii. Demokracja wę
gierska zawarła już daleko idące po- 
fozumiente ze wszjktkimi kościoła- 
tnj na Węgrzech z wyjątkiem ko
ścioła katolickiego. Wiadomo jednak, 
fe w ciągu 4 ch łat demokracja wę
gierska dążyła cierpliwie do podob
nego porozumienia z kościołem ka
tolickim, godząc się na wielkie ustę 
pstwa. Jeśli wysiłki te nie zostały 
uwieńczone powodzeniem to przy
czyny należy szukać przede wszyst
kim w fakcie, ie  — jak oświadczył 
Rakosi — Watykan oddał swój auto 
rytet do dyspozycji imperializmu 
amerykańskiego,

Watykan — oświadczył Rakosi — 
pierwszy zawarł pakty z Musolinim i 
Hitlerem, lecz z węgierską demokra 
cją ludową nie mógł zawrzeć układu, 
gdyż godziłoby to w jego własne am
bitne plany polityczne i w plany im
perialistów amerykańskich. Watykan 
popierał Mimdszentv‘ego również wte 
dy, gdy rząd węgierski zakomuniko
wał Watykanowi konkretne fakty, 
dowodzące winy Mmdszenty‘ego. Are
sztowanie, zdemaskowanie i zasą
dzenie Mindszenty‘ego jest nie tylko 
zwycięstwem demokracji Węgierskiej, 
lecz również demokracji międzyna
rodowej, a równocześnie ciężką po
rażką nie tyiko^ węgierskiej, tęcz i 
międzynarodowej reakcji.

Kończąc swe wywody na ten te
mat, Rakosi podkreślił, że episkopat 
węgierski, którego większość; nie 
można bynajmnie j podejrzewać o 
miłość dla demokracji węgierskiej I 
którego część jest sama wmieszana w 
sprawę Mindszenty‘ego, w 3 dni po 
aresztowaniu Mi-ndszentjóego podpisał 
jednak porozumienie gospodarcze z 
państwem, a w 10 dni później roz 
począł z państwem rozmowy na te
mat wzajemnego uregulowania^ ogól
nych stosunków. I w tym jednak 
wypadku ingerował Watykan, odra
dzając episkopatowi dalszych roz
mów.

C e l e
Demokracji Ludowej
ltllówca przeszedł do charaktery 

styki celów demokracji tudo-
*rej, stwierdzając że w ustroju ludo
wo demokra tycznym lud pracujący 
pod kierownictwem klasy robotniczej 
kroczy od kapitalizmu do socjalizmu. 

Następnie Rakosi scharakteryzował 
k łu s  robot

niczej. Stwierdził on, że znakomita 
większość węgierskich robotników 
przemysłowych znalazła się w sze
regach Węgierskiej Partii Pracują 
cych oraz popiera z całej sity cele 
demokracji ludowej j współzawod
nictwa pracy, udziela jąc dobitnej od. 
powiedzi tym kołom reakcyjnym, 
które spodziewały się, że w zw!ązkn 
z ustaleniem nowych norm zmniej 
szv się zapal do pracy i obniży się 
produkcja. Rzeczywistość przedsta
wia się wręcz odwrotnie.

Z kolei Rakosi omówił rolę pracu
jącego chłopstwa, jako sojuszników 
robotników przemysłowych. Podczas 
wyborów do krajowego związku pra 
eujących chłoń ów i robotników roi 
nvch ÓDEFOSZ) okazało się, że u bo
ku demokracji ludowej stanęło nie 
tylko biedne, lecz j średnie chłop
stwo, W całym kraju zapuszcza co
raz głębsze korzenie ruch spółdziel
czy na wsi — jedyna droga rozkwitu 
chłopów pracujących.

pieramy światowy front pokoju i
wolności, na którego czele stoi po- 
tżny Związek Radziecki pod wodzą 
generalissimusa Stalina. Przesyłamy 
płomienne pozdrowienia komumis 
tom francuskim i włoskim, walczą
cym o wolność i niezawisłość swoich 
ludów.
My tutaj na Węgrzech obsadziliśmy 

również mocno przypadający nam 
odcinek frontu pokoju i budowy so
cjalizmu, Demokracja węgierska w 
oparciu o Zw. Radziecki kroczy zde
cydowanie ku swym wielkim celom

Chłopi polscy w odwiedzinach
u słynnej traktorzystki Angeliny
MOSKWA (PAP). — Z Kijowa do 

noszą, że przedstawiciele chłopów 
polskich w dalszym ciągu zwiedza
ją przedsiębiorstwa, kołchozy i sta
cje maszynowo -  traktorowe Ukrai 
ny.

Dnia 4 bm. znaczna grupa dele
gatów odwiedziła Praskowię Ange
linę — słynną brygadzistkę bryga
dy traktorowej w Staro Beszczew- 
skiej stacji maszynowo -  traktoro
wej w okręgu stalińskim, posłankę 
do Rady Najwyższej ZSRR. Dele
gaci obejrzeli fermy kołchozu „Za
porożec** i urządzenia stacji Maszy-

INTELEKTUALIŚCI BRYTYJSCY
z g ła s z a ją  u d z ia ł
w Kongresie Obrony PoKoju

Węg;ersk i 
p l a n  5 l e t n i

NOWY JORK (PAP). — Podano 
tu do wiadomości, Iż wielu wybit
nych Intelektualistów brytyjskich, 
którzy brali udział w  Kongresie 
Wrocławskim, zapowiedziało rów
nież udział w Międzynarodowym 
Kongresie Intelektualistów w  obro
nie pokoju, rozpoczynającym się 25 

i marca rb.

Wśród działaczy brytyjskich, któ 
rzy zawiadomili już komitet organl 
zacyjny o swym udziale w Kongre 
sle, znajdują się m. In. znany fizyk 
J. Bemal, powieśdopisarz L. Gol- 
d'ng, psycholog O. Stapledon, popu 
laryzator nauki J. Crowther i  sze
reg innych.

AWęgierskł plan 5-ciolrtnl zdąża 
do tego, by podnieść poziom 

kulturalny \ gospodarczy Węgier do 
takiego pootomu, który w dawnych 
warunkach możnaby było osiągnąć 
dopiero w dągu kilkudziesięciu lat. 
Największa część zadań planu 5-cio- 
letniego spada na barki Węgierskiej 
Partią Pracujących. Najlepszym przy 
gotowaniem do rozwiązania tych za
dań jest wzmocnienie partii. Drogą 
do tego celu jest kończąca się obec
nie weryfikacja szeregów partyj
nych. W następstwie akcji weryfi
kacyjnej, która objęła 1.200 tysięcy 
członków, wykluczono z partii, wed
ług dotychczasowych niekompletnych 
wyników 170 tvs. osób. oraz wycofa
no pewną ilość kandydatur. Liczeb
ność partii spadła wprawdzie wsku
tek tego nieco poniżej miliona, ale 
jej jakość niepomiernie wzrosła.

Rakosi wspomniał następnie o do- 
n:osłvm problemie tworzenia rad za
kładowych, o zagadnieniach nauki, 
sztuki, literatury 1 szkolnictwa j o 
konieczności wzmocnienia sojuszu 
robotniczo-chłopskiego.

Członkowie I delegacji chłopów poIskLh
do Z S R R

Walka o poV6|

'ZŻI
■aŚ

Równocześnie — oświadczył Rakosi 
— jnus:mv kontynuować walkę o po
kój przpciwko podżegaczom wojen 
nym Wiernie f niezachwianie po-

Członkowie I delegacji chłopów polskich po powrocie ze Związku 
Radzieckiego dzielą się wrażeniami z przedstawicielami prasy w ar
szawskiej.

Od lewej Wieczorek (z gm. Kampinos 2 bał. Watasowa Marianna 
z Witkowie fpow. Rawa Mazowiecka, 7 ha) i Uslłowska Regina —• wójt 
gmin” Gardłowo z woj. szczecińskiego.

ROBOTNICE ROLNI OTRZYMUJĄ NSGROiY
w dniu 8 m a r c a

Zarząd Okręgowy Związku Robot
ników I Pracowników Rolnych w Lu
blinie przeznaczył z okazji Między
narodowego Dnia Kobie! 10 nagród 
dla robotnic rotnych, wyróżniają
cych się wynikami pracy w mająt
kach ziemskich.

Trzy nagrody będą wręczone na 
uroczystości, organizowanej przez 
OKZZ dnia 8 bm. o godz. 16 ej w 
Teatrze Miejskim w Lublinie. Pierw, 
szą z nich otrzyma Maria Bombowa, 
robotnica rolna z majątku Między
rzec, która doszła do wspaniałych 
wyników w hodowli trzody chlew 
nej. Dzięki jej wynikom, adnrnt- 
ałracja majątku zobowiązała się do 
starczyć w lipcu br. 100 tuczników.

Drugą nagrodę otrzyma przed
szkolanka i równocześnie kierownic/ 
ka świetlicy w majątku PNZ. Maza
nów Krasne, ob. Maria Nosek za 
doskonałe wyniki pracy w przed- 
szk lu i świetlicy.

Trzecia nagroda została przyznana 
robotnicy rolnej z majątku Józefów 

Wiatą, F t in r in n  Gajek, matce

8-mIorga dzieci. Pozostałych 7 na I sle uroczystości, urządzanych t
gród zostanie wręczouyh wyróżnia- I świetlicach majątkowych,
jącym sdę w pracy robotnicom w cza * (rz)

P r a c o w n i c e  P K P  
w Mędzynerodowym Dniu Kobiet

W dniu 7. HI. br, odbyło się uro- | pracy zasłużyły sobie na wyróżnienie
czyste zebranie kobiet, pracowni* * 
PKP., z okazji Międzynarodowego 
Dnia Kobiet.

W dużej, ładnej świetlicy ZZK 
przy ul. 1-go Maja, zgromadziło się 
przeszło (*00 kobiet, które z wielkim 
zainteresowaniem w\*słuchały refera
tu o znaczeniu międzynarodowego 
dnia kobiet i zadaniach jakie stoją 
przed kobietą pracującą naszego 
kraju.

Po referacie nastąpiło rozdanie 
premii kobietom, przodownicom pra 
cy zawodowej i społecznej na tere
nie Dyrekcji PKP.

Przed sto? m prezydialnym prze
winęło się 450 kobiet robotnic i pra 
oowoic, która awrm wysiłkiem w

I -nagrody.
Wyczytywanłe nazwisk wyróżnio

nych spotykało się z uznaniem i za
dowoleniem zebranych koleżanek, co 
świadczy o trafnvm typowaniu ko
biet do odznaczenia.

Na dalszy program uroczystości 
złożyła się bogata } dobrze przemy
ślana część artystyczna, jak pieśni w 
wykonaniu chóru PKP wiersze i re
cytacje, oraz muzyka w wykonaniu 
orkiestry własnej.

Zebrani* przeszło pod makiem 
międzynarodowej solidarność; kobiet 
w walce o ich prawa, oraz solida
ryzowanie się z masami pracującymi 
całego śwista we wspólnym wysiłku 
utrwalenia pokoju.

m, u

nowo -  traktorowej, po czym Ang* 
lina podejmowała ich u siebie w do 
mu, urządzonym z  dużym komfor
tem,

Inna grupa delegatów chłopów 
polskich zwiedziła jedną ze stacji 
maszynowo -  traktorowych w okrą 
gu połtawsklm, podziwiając wspa
niałe wyposażenie techniczne tejj 
stacjL •<

Przedstawiciele chłopów polskltar 
zwiedzili również niektóre kołchozy'
1 przedsiębiorstwa w okręgu sum-e* 
skim. ’

Podczas zwiedzania^ fabryki kon
serw w Czerkasach gości polskiej*, 
witali serdecznie miejscowi robot
nicy. ;

W okręgu charkowskim grup ar- 
chłopów polskich obejrzała Instytut
zootechniczny.

-

O d e z w o
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HAGA (PAP). — Komitet Cen- 
j tralny Partii Komunistycznej Ho- 
[ landii ogłosił odezwę do kobiet ho- 
Uenderskich, w której nawołuje je 

do przeciwstawienia się akcji pod*?!! 
żegaczy wojennych 1 wzmożenia wy., 
sitków w celu utrwalenia pokoju.

Komitet wzywa także kobiety ho' 
lenderskie, aby zażądały natychmia^ 
stowego wycofania wojsk z Indone*. 
zji 1 zaprzestania wojny na tym ótte, 
szarze, prowadzonej wyłącznie w cł 
lach Imperialistycznych.

------o------  :m

austriackiej partii 
komunistycznej

WIEDEŃ (PAP). — Przew odni^ 
czący partii komunistycznej Alf?* 
strli — Koeplemg — udziela przed' 
stawiclelowi agencji SPA odpowie* 
dzi na pytania, dotyczące siosun,-j 
ku komunistów austriackich do_" 
znanych wypowiedzi Thoreza 1 
gliattfego.

tm
Koeplenig stwierdził, iż wystąp, 

pienia Thoreza i  Togliatti‘ego wy,, 
wołały zrozumiałą histerię w obo,; 
zie reakcji międzynarodowej, gdyjw 
wykazały, iż komuniści staną £ £  
stronie państwa socjalistycznego", 
w wypadku, jeśli imperialiści p o ^  
dejmą agresję przeaiwko niemiir-,

Histeria ta  dowodzi, że ameryyj 
kańskie koła rządzące i ich agenta 
ci zmierzają do zwiększenia tarńs 
międzynarodowych i wypowiedzią 
przywódców komunistycznych byś 
ly im bardzo nie na rękę. Monto-s 
wany obecnie pakt póinocno-atlaag 
tyoki, przeciwko któremu wystę*«’ 
Phją komuniści, Jest jednym z og*ies 
—w gry imperialistycznej. ig

Podżegacze wojenni wściekają® 
Się dlatego, że wypowiedzi przy*? 
wódców partii komunistycznych-^ 
hamują ich akcję prowokacyjny. 
Wypowiedzi te wzmacniają siły5 
pokoju również w Wielkiej Bry--;' 
tanii 1 USA.

Thorez i Togliattl przemawiali"5 
nie tylko w imieniu swych partii;* 
lecz 1 w Imieniu wszystkich n a ro ^  
dów pragnących pokoju, które zrtP  
zumiały, że najpotężniejszym czyn 
nikiem pokoju jest Związek Ra
dziecki '■*

Wystąpienia przywódców partii 
komunistycznych Francji i Wtoęłj 
przypomniały nam konieczne ' 
wzmożenia walki przeciwko 
żegaczom wojennym i ich agen
tom w Austrii. Naród austriacjd 
nie chce i nie będzie dostarczaj) 
mięsa armatniego dla imperiali
stów anglo -  amerykańskich. ,m

Stoimy zdecydowanie po stront* 
pokoju, po stronie najpotężniejszą 
go państwa pokojowego — Zwiąaj 
ku Radzieckiego — oświadczył 
Ukończeniu

*
.jil

,-¾
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ZADANIA ORGANIZACJI PARTYJNYCH
w realizowaniu planów produkcyjnych

Z e sp raw ozd an ia  I s e k re ta rz a  NIK PZPR to w . Lucia
Komitet Miejski w  planie swej 

pracy stawia na czoło wszystkich 
ssgadnień sprawy ekonomiczne, z 
których najważniejszym Jest reaii- 
aacja hasła rzuconego na Kongresie 
przez tow. Minca, realizacji 3-go 
roku planu odbudowy w ciągu 8-o u  
10-du miesięcy. Jak wynika już ze 
sprawozdania o realizacji pi „nów 
produkcyjnych naszych fabryk.

Jesteśmy przekonani, że hasło, 
ket szczególnej uwagi Partu nie 
anogtoby być zrealizowane, dlatego 
też będzemy mówić o konkretnych 
planach w jaki ?posób zmobilizować 
•rganizacje partyjne. klasą robot- 
kiesą 1 wszystkie środki stojące do 
naszej dyspozycji, aoy w realizacji 
♦ego hasła, tak juk w szeregu in-

Na konferencji m iejskiej, która odbyła się w  niedzielę, dnia 6 marca sprawozdanie 
z działalności Komitetu Miejskiego i wytyczne pracy na rok 1949 złożył I sekretarz Miejskiego 
K om itetu Polskiej Zjednoczonej P a r ti i  Robotniczej tow. Maciej Łuć. W yją tki ze sprawozdania 
tow. Lucia podajemy poniżej. Po sprawozdaniu rozwinęła się dyskusja, w  której głos zabierało 
16 towarzyszy. D yskusję podsumował I sekretarz W K PZPR tow. Wojciechowski.

Listę kandydatów  na członków Miejskiego Kom itetu, na ich zastępców, na członków ko
m isji rew izyjnej i na delegatów  na Konferencję W ojewódzką toysunęli towarzysze obecni na 
konferencji delegatów najw iększych zakładów przem ysłowych Lublina. Po zaakceptowaniu tych  
list przez zebranych delegatów  i po wysunięciu nowych kandydatów  w  tajnych wyborach zo
stał w ybrany  kom itet m iejski, kom isja rew izyjna  i delegaci na Konferencję Wbiewódzką.

nych akcji zająć odpowiednie miej
sce w dziele realizacji zadań stawia 
nych nam przez Partie — Jest to 
ambicja lubelskiej miejskiej orga
nizacji partyjnej.

Dlaczego Lub. Fabryka Maszvn Rolniczych 
nie wykonała planu

Jednakże, Jeśli weźmiemy za przy rzędzie surowce, materiały 1 kosz-
klad największy zakład przemysłu 
metalowego w Lublinie i na Lubel- 
nczyżnle w ogóle, a mianowicie: 
Lubelska Fabryka Maszyn Rolni
czych, która w pewnej mierze może 
nam dać przykład wykonania planu 
W przemyśle metalowym, to nasu
wają sdą wątpliwości, czy pracując 
tp talrim tempie jak Lubelska Fa
bryka Maszyn Rolniczych wykona
my roczny plan w  9—10 miesiącach.

Zastanówmy się za tym co złoży
ło Się n t  to, żc Lubelska Fa
bryka Maszyn Rolniczych w cią
gu dwóch pierwszych miesięcy br. 
wypełniła plan przeciętnie na pozio 
mie około TO proc. Czy hamulcem 
produkcji był być może brak mate
riałów surowca i półfabrykatów? 
Musimy odpowiedzieć, że ani Jed
no, ani drugie. Zaopatrzenie fabry 
ki było nie gorsze od poprzednich 
miesięcy, kiedy wykonanie planu 
eoetalo przekroczone. Organizacja 
pracy była nie gorsza, a przeciwnie 
lepsza jak poprzednich miesięcy, w 
których plan wykonany byl z nad
wyżką. żadnych Innych przeszkód 
technicznych nie było, gdzie więc 
leży przyczyna, że plan został zała
many. Nasuwa się niewątpliwie od 
powiedź, a mianowicie: zmniejsze
nie O 20 *  wydajności pracy. Jeśli 
zmniejszyła się wydajność pracy to 
Bk tym należałoby oczekiwać stosun 
fcowo odpowiedniego zmniejszenia 
się sumy wypłat na tym zakładzie 
pracy. Tak Jednak nie je s t Suma 
wypłat na tymże zakładzie pracy z 
okresu wykonania planu w 109 proc. 
nie zmniejszyła się obecnie, w okre 
tik nie wykonania planu, ale od
wrotnie, suma ta zwiększyła się o 
« proc.

Wobec takiego stanu rzeczy wy
nika, te  płaci się o « proc. więcej, 
e  robi się •  TO proc. mniej.

Wskutek zaistnienia tej okolicz
ności Komitet Zakładowy, Rada Za 
kładowa 1 Dyrekcja nakreśliły na
stępujący plan, celem zwiększenia 
wydajności pracy, a mianowicie:

U ścisłe przestrzeganie dyscypU 
By pracy, przede wszystkim ukró
cenia I likwidacja nieuzasdnione- 
ga oposzczania dni roboczych,
-  D usprawnienie I zmniejszenie 
«yklo produkcji po przez swięk- 
uzenlo mechanizacji produkcji. 
Zmniejszenie postojów maszyn i 
pełniejsza ich wykorzystanie, po
prawienie konserwacji maszyn 1 

skrócenie terminu re- 
stów obrabiarek I należyte i 

wfaśdwe ustawienie pracowników, 
emnkjssająe do minimum robotni 
fców nie produkcyjnych po przez 
przerzucenie sity dotychczc, nie 
produkcyjnej do prac produkey.- 
ayek.
Poza tym na rok 19') zaplanowa 

W jest: szeroka akcja oszczędno* ęio

ty ogólne. W sumie planowane osz
czędności na rok 1949 winny dać 27 
milionów złotych. Doprowadzić do 
właściwych norm stosunek zatrud
nienia pracowników fizycznych i 
umysłowych. Zwiększyć współczyi- 
nik wydajności z 3,34 do 4,40.

Jaka była dotychczas rola par.yj 
ncj organizacji na Lubelskiej Fafcry 
ce Maszyn Rolniczych? Poza oi re- 
sem czynu Kongresowego, partj na 
organizacja nie interesowała dę 
sprawą wykonania planu, były bUr 
nym obserwatorem, a nawet i sa, i 
partyjniacy w niektórych wypad
kach, jak na przykład: tow. tow. 
Bartoszewski, Oratowskl. W tjtasz 1 
Hodoń z Odlewni, nie wypełniają 
swoich norm ' produkcyjnych ho- 
daż są to pierwszorzędni fachowcy, 
co więcej, ich stosunek do produk
cji jest niepartyjny. Ale przykład 
załoga L. F. M. R. może i powinna 
brać s takich tow. tow. jak Purwin 
Stanisław, P-o gdański Władysław, 
Pochroń Wojciech, Dzida Franci
szek, którzy miesiąc za miesiącem 
systematycznie przekraczają normy 
produkcy*-...

Dlatego też organizacja partyjna 
musi zrozumieć i . .zeanalizować w 
krytyce i samokrytyce swój stosu
nek do zagadnienia wykonrnla pla 
nu, musi ona organizować i przodo 
wać w wykonaniu planu, musi kon 
trolować i konkretnie wynajdywać 
przyczyny, dlaczego na poszczegól
nym oddziale plan nie jest wykona 
ny, dlaczego nawet poszczególny to 
warzysz, czy robotnik nie wykonuje 
swojej normy produkcyjnej. Jeśli 
me trudności należy mu przyjść z 
pomocą, jeśli to robi celowo należy 
wyciągnąć odpowiednie konsekwen 
cje.

Narady wytwórcze powinny być 
systematycznie zwoływane i winny 
na nich być omawiane w sposób 
najbardziej szczegółowy trudności 1 
wskazywane konkretne rozwiązanie 
tych trudności Jedna z przyczyn 
nie wykonania planu przez L. F. 
M. R. jest to, że współzawodnictwo 
pracy na zakładzie zostało zaniedba 
ne, organizacja partyjna 1 Komitet 
Zakładowy zapomnieli, że współ
zawodnictwo pracy jest zasadniczą 
podstawą do wzrostu wydajności 
pracy. O tym przecież przekonali 
się w okresie czynu Kongresowego 
i dlatego też teraz nie wolno ani na 
chwilę zapominać o współzawodnic
twie pracy, a w tym wypadku win 
ni przodować członkowie Partii. 
Nie może być członka Partii, który 
nie bierze aktywnego udziału we 
wspóLawodnictwie pracy.

Wszystkie zakłady przemysłu me 
talowego winne się przejrzeć jak w 
zwierciadle w  Lube!sk'ej Fabryce 
Ma-zyn Rolniczych i Sprawdzić czy 
nie popełniają tych samych błędów

Cukrownia i Rafineria 
„Lublin" źle planuje

W chwili obecnej chcemy się za
stanowić nad planem pracy najważ 
niejszej u nas gałęzi przemysłu, a 
mianowicie: przemysłu spożywcze- 
S®.

W Lublinie mamy wiele zakładów* 
o tym charakterze, weźmiemy za 
podstawę naszej analizy najwięk
szy zakład na terenie miasta, jakim 
jest Cukrownia i Rafineria „Lu
blin". Należy stwierdzić, że Cu
krownia w uh roku na skutek sze
rokiego współzawodn!ctwa pracy 
ma poważne osiągnięcia, jednakże 
w planowaniu na rok 1949^50 osiąg 
nfęda te nie są należycie brane Ja
ko podstawa do zwiększenia ilości 
planowej plantacji buraków W ze
szłym roku Cukrownia otrzymała 
1.005.434 q buraków. Wydział Plan
tacyjny w tym roku zaplanował 990 
tysięcy q, w ten sposób znając moż 
liwości naszego terenu możemy 
przypuszczać, że plan będzie prze
kroczony, ale idziemy po fałszywej 
drodze, gdyż w ten sposób sztucz
nie stwarzamy przekroczenie planu. 
Jako przykład może służyć następu 
Jący fakt, zakontraktowano w ub. 
roku 5.190 ha, przy czym przeciętna 
wydajność z ha wynosiła 193,72 q. 
W roku bieżącym natomiast kon
traktuje się 5.850 ha, jeśli byśmy 
zatem przyjęli tą samą przeciętną 
wydajność z ha otrzymamy 1.223,145 
q. Biorąc jednak pod uwagę, te  w 
zeszłym roku zasialiśmy nasiona za 
graniczne wysokopienne, które jed
nak okazały się o niskiej cukrowo- 
śd, to w tym roku zasiejemy tylko 
krajowymi nasionami o wysokiej 
cukrowośri, a mniej plennnymi i w 
związku z tym zmniejszy się o 
100.(J00 q ogólna wydajność. Z tego 
porównania wynika, że zbiór bura
ków nie powinien być niższy jak, 
1.123 000 q. a tymczasem zaplano
wano 990.000 q.

Dlatego też Partia stawia przed 
Cukrownią Lubelską zadanie zwięk
szenia planu plantacyjnego i sądzi
my, że plan nasz jest realny, tym 
bardziej, te  czerpiemy z doświad
czeń ostatnich 4-eh lat, kiedy zaw
sze planowano mniej, aniżeli wyko
nano i to wynikało z niskiego pla
nowania Wydziału Plantacyjnego.

Cukrowość buraka w ub. roku 
była szczególnie niska, gdyż wyno
siła 15,59 proc., sądzimy, że plano
wana cukrowość w tym roku 17 
proc. nie jest wygórowana, gdyż 
otrzymaliśmy nasiona krajowe wy
soko cukrowe. Cukrownia Lubelska 
w ub. roku porobiła poważne osz
czędności na węglu, na robociźnie, 
na kamieniu wapiennym, na instru
mentach, na smarach i tkaninach 
w wysokości 67.367.983. — straciła 
natomiast poważnie na wydajności 
cukru z buraka tak, że wysiłki ro
botników z winy Wydziału Planta
cyjnego poszły na marne. Dlatego 
też Komitet Zakładowy Partii, Ra
da Zakładowa i Dyrekcja powinny 
zwrócić szczególną uwagę na pracę 
Wydziału Plantacyjnego. Straty w 
cukrze wynosiły w ub. roku 2.8% .

Uważamy że realny plan strat w 
cukrze powinien wynosić 2,7 proc.

proc. Ogólna kwota oszczędnośri na 
tym zakładzie pracy, mimo że rok 
bieżący będzie wynosił tylko 9 mie 
slęcy, bowiem bilans będzie sporzą 
dzony na 1 stycznia, a nie jak do
tychczas na 1 kwietnia. Naturalnie 
przy odpowiednim zorganizowaniu 
współzawodnictwa pracy i akcji 
oszczędnościowej powinny być nie 
mniejsze niż w roku ub., a nie jak 
zaplanowała Cukrownia k w o t ę  
47.600.000 złotych.

W szczególności duże oszczędności 
można uzyskać na remoncie. Wiemy 
z doświadczenia że towarzysze z 
Cukrowni są dobrymi fachowcami 
i jeśli chodzi o sprawę remontu to 
idą utartymi ścieżkami tradycji, 
wtedy kiedy należałoby przestudio

wać w jaki sposób dokonuje się re
montów gdzie indziej, w szczegól
ności w Związku Radzieckim. Moż
na przytym skrócić i dążyć do sk rj 
cenią czasu remontu, zwolnić duże 
rezerwy fachowców w ten sposób 
zbędne siły przekazać do innych ga 
lęzfc przemysłu.

Komitet partyjny, Rada Zakłado
wa, których praca dotychczas jert 
na poziomie, powinni jeszcze bar
dziej wzmóc system pracy kolek
tywnej, a przede wszystkim zwró
cić uwagą na narady produkcyjne, 
które nie są systematycznie urzą
dzane.

Przedstawione wyżej błędy pla
nu plantacyjnego w Cukrowni mają 
również miejsce w P.M.T., zaś w. 
dziedzinie remontu i oszczędności 
również w Lubań-Wronki Innych za 
kładów podobnego typu na terenla 
miasta. Towarzysze z Cukrowni 
zwracają uwagę na fakt, że wielki# 
oszczędności mogłyby być dokonane 
przez uproszczenie, albo ujednoli
cenie sprawozdawczości. Na przy
kład na Cukrowni zdaie się 90 róż 
nych sprawozdań miesięcznie, co W 
dużym stopniu można by uprościć, 
a przez to samo uzyskać poważna 
oszczędności

Zwiększyć dyscyplinę pracy
Z kolei omówimy plan produkcji

1 pracy partyjnej w . Państwowej 
F-ce Obuwia im. M. Buczka. Jak 
zaznaczono w sprawozdaniu plan 
produkcyjny na tym zakładzie pra
cy został wykonany w 104,0 proc., 
a w m-cu lutym w 100 proc. Wy
sokość wykonywanego planu ■ nie 
gwarantuje zrealizowania rocznego 
planu w ciągu 9 — 10 miesięcy na 
wymienionym zakładzie pracy. Ce
lem podniesienia wydajności pracy, 
a tym samyfn zwiększenia produk
cji należy Drzede wszystkim f-kę 
zabezpieczyć w systematyczne do
stawy odpowiednich skór dla pro
dukowania obuwia, ora* dostarczyć 
niezbędnych podstawowych części 
zamiennych do maszyn szewskich, 
ciężkich i kamaszniczych. W spra
wach powyższych organizacja par
tyjna, Rada Zakładowa J-, Dyrekcja 
zwracała się do R a A - ^ c h  Zakła
dów Obuwia w Radom u i ponieważ 
to nie dało pozytj^brogo wyniku, 
przeto Komitet Miejski postanawia 
zająć się powyższą Sprawą. Drugim 
niezbędnym warunkiem, który nie
wątpliwie wpłynie pozytywnie na 
podniesienie produkcji, jest koniecz 
nośó .dokończeniu Wprowadzenia no

wej struktury organizacyjnej, k tó
ra niewątpliwie wpłynie I wzmoże
współzawodnictwo pracy pomiędzy 
grupami partyjnymi, oraz podnio
słe dyscyplinę pracy, gdyż dotych
czasowa dyscypOina pozostawia aria 
le do życzenia. Nałoży zlikwidować! 
samowolne opuszczenie prący, k tó
re cyfrowo wygląda w ten spocAb, 
te przeciętnie każdego dnia opuae- 
cza pracę 9-clu robotników, co w 
miesięcznej daje 225 osóbka w x- 
przeliczeniu na godziny wynosi 
1.800 godzin, a w przeliczeniu na 
złote S fa ta  równa się 108.000 zło
tych, a w stosunku rocznym ponad 
nrjllion złotych. Przeciętnie dzlennia 
spóźnia się 20 osób po 5 minut —i 
co miesięcznie wynosi 25 godzin 
pracy, a w złotych 1.375 złotych, co 
w stosunku rocznym stanowi 16.500 
złotych. Jakkolwiek załoga fabryki 
w 90 proc. składa się z członków 
Partii, to jednakże dyscyplina i 
świadomość polityczna pracowni
ków pozostawia wiete do życzenia.

Stąd wniosek, że w tym wypadli* 
Komitet Miejski musi bezpośrednio 
stale i systematycznie obsługiwać 
zebrania partyjne na tej f-ce.

W n i o s k i  o g ó l n e
Z przykładu trzech podagjych za

kładów pracy n^uw ają się nastę
pujące wnioski:

|  Podstawowe organizacje par
tyjne na wszystkich zakła

dach pracy muszą stać się czoło
wym czynnikiem w dziedzinie or
ganizowania przedterminowego wy 
konania rocznego planu produkcji, 
W tym celu natychmiast po Kon
ferencji Miejskiej na wszystkich 
fabrykach i zakładach pracy nale
ży zwołać zebranie aktywu partyj 
nego i postawić zagadnienia kon
kretne wykonania miesięcznego, a 
nawet dekadowego planu produk
cji, a na niektórych zakładach 
dziennego planu produkcji. Z ko
lei powinny sie odbyć oddziałowe 
i grupowe zebrania partyjne, któ
re powinny w sposób konkretny 
omówić p’an opracowany przez 
aktyw zakładowy.
O  Do pracy w zorganizowaniu 

współzawodnictwa pracy na
leży wciągnąć Rade Zakładową, 
oraz zagadnienia produkcji powin-

wać, a następnie przedstawić pląs 
całej załodze.
O Każde zebranie aktywa po

winno być obsłużone przez 
członka Komitetu Miejskiego, a 
ważniejsze zakłady pracy prtea 
członka Egzekutywy Komitetu 
Miejskiego.
A Co miesiąc między 1 — 5 po

winna się odbyć naradą pro
dukcyjna z udziałem przodujących 
robotników partyjnych I bezpar
tyjnych. która powinna podztuna- 
wa wyniki produkcyjne ub. mie
siąca i omówić plan pracy na 
przyszły miesiąc. Przy omawiania 
wykonania planu z ubiegłego mie
siąca należy szeroko stosować za
sadę krytyki i samokrytyki.
C Zebrania partyjne w sprawie 
*" produkcji nie powinny eię od
bywać tylko w początkach miesią
ca, ale krótkie kontrolne zebrania 
powinny być urządzane conaj- 
mniej raz na 16 dni, tak aby każ
dy członek Partii wiedział Jaki* 
ma zadanie on sam i poszczególni
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Nowa organizacja handlu 
m  0dcli!§cii gospodarki m esnei

(Pokończenie)
Czy to zadanie mogły wykonać 

Okr. Sp. Zb. Pr. Zw.? Otóż nie. 
Dlatego, że nie miały swojej 
własnej podbudowy organiza" 
cyjnej w głębi terenu, a zakup 
czyniły tylko systemem spęto- 
wvm. tj. dojazdem do kilku lufc 
kilkunastu punktów spęd wych 
w uowiecie, w, pewne d«ie. %f 
cały tvd. • ' teren /.ak -ne by] 
poza kontrolą orgatlizney >no- 
handlową Sp. Zbytu. Dlatego 
też należało dalej przeprowa
dzić konieczną reorganizację i 
na odcinku uspołecznionego za
kupu, jako iiićodr cwnie szyb
kie do rcalizeej; zadania. Tą pod 
ho ’ówką stała się Gm. Sp. Sam. 
Chł.. jaka prawowity gospodarz 
swojego terenu działania han’ 
dlowo-gospodarczego i na te or
ganizację w zakupie żywe? wła
dz nosfawiły w 1 orta/® wprowa 
dzaiąc Gm. Sp. S. Chł., jak'- r>od 
stawowe organizacyjne ogniwo 
ido nowej struktury handlu pań 
Sstwowo-spćłdzielezego na odrin- 
ku gospodarki mięsnej dokona
no -'rzez to zasadniczej reorga
nizacji.

W  woi. lubelskim istmeie 
242 Gm Spółdzielnie Sam Chł, 
które już wcześnie! zajmowały 
się organizacją spędu żywca dla 
Sp. Zbvfu. Obecnie G. S. spędv 
te przejęły, przeorganizowując 
je w stałe nunkty zakupu Wpro 
wadzenie G. S. do zakupu żyw
ca odbywało się w m-cu lutvm 
i tak: w dniu 1. II. — wprowa
dzono do zakupu 48 G. S., w 
dnhi 14 U. 92 S. i w dmu 
I. HI. — weszło do zakupu po
zostałych 102 Gm. Sp Nowa 
struktura sięga głęboko w te
ren z gęstą siatką punktów han
dlowych w teienie. Dla prowa 
dzenia zakupu żywca G. S prze 
szkoliły zawczasu pracowników 
rekrutujących się pizeważnie z 
biednych chłopów, lecz tu • tam 
w G S pracują jeszcze byli 
handlarze trzodą chlewną.

G. S wprawiają się w nowej 
pracy. Zawarły kontrakt plany 
z Oen+r«]ą Mięsną na zakup 
żywca na m-c marzec na sumę 
około 1 miliarda 200 milionów

złotych. Plan zakupu za kilka 
dni miesiąca marca wykazuje 
w skali województwa poważne 
osiągnięcia. Finansowanie obro 
tu zakupu G. S. dokonuje C. M. 
w Lublinie przez Kasę Targo
wą i Państwowy Bank Rolny, 
dokonując przelewów Gm. Spół 
dzielni dn Powiatowych Kos Ko 
monalnych ery też B. G, S-ów.

Wskutek tego, iż G. S prze
jęły teren zakupu, gdzie praco 
wały Snółdz. Zb. Prod. Zwie
rzęcych dalsze istnienie Spół
dzielni Zbvtu Prod. Zwierzęcych 
w tych nowych warunkach sta
ło się zbyteczne. Dlatego też w 
dni’’ 27. II. br. na Krajowej 
Konferencji Prezesów Rad Nad 
zorczych i Zarządów’ Sp. Zbytu 
Produktów Zw. podjęto uchwa
łę rozwiązania Spółdzielni Zby
tu, a oddziały powiatowe tych 
Spółdzielni postanowiono prze' 
reorganizować jeszcze w m -c; 
marcu w Po w. Oddz. C. M , któ
re staną się oddziałami hurtu 
żywca i mięsa w powiatach. W 
ten sposób ustalana struktura 
handlu na odcinku gospodarki 
mięsnej byłaby dokończeniem 
wszystkich dotychczasowych eta 
nów reorganizacyjnych, które 
zachodziły szybko i sprawnie w 
tmtatnim czasie. Gm. Sp. Sam 
Chł. jako spółdzielcza forma się 
gają głęboko i szeroko w teren, 
a w nowlatach państwowe hur
ty czvli zbiornice żvwca. jak 
również hurt mięsa dla dystry 
bucji i przemysłu mięsnego, tj. 
dobra i pianowa sprawnie dzia- 
łainca organizacja handlowy.

Z dniem t. II. rb. Rząd wpro
wadził stałe cenv na żywiec, 
które rolnik przyjął jako bardzo 
kalkulacyjne, donom iże to do 
poważnego zwiększenia pogło
wia żywca. Obowiązująca tabe
la klasyfikacji i cen wnosi upo
rządkowanie na rynku mięs
nym Kupno na wagę jest 
sprawiedliwą i nowoczesną me
todą zakupu.

Aparat handlowy pracujący 
przy zakupie żywca w G. S., Sp. 
Zh Produktów Zwierzęcych i 
nawet w samej C. M. nie jest 
doskonały. Szkoli się nowy typ 
---------------- -------------------------

S i ę s e S e t i s a  p o k w z ó u t  
d a ła  s e k c ja  g im n as ty c zn a

Zorganizowana na początku zimy 
ub. roku Sekcja Gimnastyczna w 
Męskim Gimnazjum i Liceum im. 
Zamojskiego w Zamościu przejawia 
ożywioną działalność. Ma ona na 
swoim koncie 7 pokazów gimnasty 
ki na przyrządach, cieszących się 
wielkim powodzeniem wśród zamoj 
Skiej publiczności

zakup książek dlą biblioteki szkoły 
podstawowej w Białobrzegach pow. 
zamojskiego.

Obecnie* sekcja gimnastyczna tre
nuje zapamiętale w związku ze spo 
dziewanymi -zawodami gimnastycz
nymi z tutejszą jednostką wojsko
wą. Weźmie ona również udział w 
organizowanej przez Pow. Inspekto

Za pieniądze uzyskane z tych im- ] rat Kultury Fizycznej, akcji propa-

uspołecznionego kupcaunięsia- 
rza. Wiemy, że w aparacie tym 
jest jeszcze dużo elementu cibce 
go klasowo i politycznie wrogie
go nowym formom handlu, ha 
kryminalno - tormbinatocskiejjo. 
Aparat będziemy szybko uzdra
wiali. usuwając szkodliwe jed
nostki Centrala Mięsna łącznie 
z Centralą Samnnomoc Chłop
ska hedzio szkoliła nowych ora 
równików zakuou żywca, masa
rzy. organizatorów opasu bydła, 
tuczu, drobiu itp.

P. Z. G. S-y muszą hardziej 
pomagać Gm Sn Sam. Chł. w 
usprawnieniu ich działalności 
handlowej przez dobór klasyfi
katorów handlowych, szkolenie 
buchalterów, planistów dla szvb 
szego opanowania właściwych 
f-rm handlu. Należy wzmóc w 
Gm. Spółdzielni dvscvnlinę fi- 
nansowo-snrawewdawczą. Roz
budować planowo buchty zaku
pu, zaopatr7yć je w wagi, pla
ce spędowe, w ogrodzenia z od
powiednim podziałem dla róż
nych zwierząt Pobudować stud 
nie i ziorcnnDować pomoc we
terynaryjną rto walki z choro
bami zwierzęcymi Te wszyst
kie pociągnięcia organizacyjne 
ustawione szvbko nadadzą wła
ściwe cchv wyższych form orga 
nizacji handlu uspołecznionego 
odcinkowi gospodarki miesnej. 
likwidując szkodliwe, średnio
wieczne dotychczas panujące u 
nas formy obawtu produkcją 
zwierzęcą.

Ś w i e t l i c a  P ING W p r a c u j e
Państwowy Instytut Naukowy Go

spodarstwa Wiejskiego w Puławach 
jest jednym z największych ośrodków 
kultury rolnej w Polsce. Prowadzi 
on prace, związane z uprawą roślin 
zbożowych, z podniesieniem ras w 
naszej hodowli i racjonalnym kar
mieniem zwierząt. Lecz Instytut nie 
tylko przoduje w pracy naukowej, 
•lego świetl ea stanowi przykład dla 
innych w powiecie puławskim. Zaj
muje ona kilka sal, a obecnie odna
wia się jeszcze jedną salę teatralną, 
albowiem obok zespołów wokalnego I 
tanecznego powstaje l,u kółko dra
matyczne. Liczne czasopisma i gry, 
radioodbiornik. adapter j komplet

ki fortepianu I słowa pieśni o laniu, 
który poszedł na wojnę, o Dnieprze, 
czy traktorzystach, a z drugiej rytm 
dziarskiego mazura czy krakowiaka. 
To zespoły ćwiczą pr---d występem, 
Frz.ysląpiono bowiem do akcji uma- 
sowienia muzyki i pleśni polskiej. NI* 
na tym kończy sję praC3 świetlicy W 
przerwach słychać z bocznej sali 
skrzypienie kredy po tablicy I gfesy 
czytających }. książek. Kierownictw* 
świetlicy prowadzi kursy dla ana.fa- 
betów.

Zcsuoły artystyczne wyjeżdżają 
często w teren Urządziły one kilka 
koncertów w Puławach, w cukrowni
Garbów a obecnie wybierają się d«

płyt. czynią miłym czas spędzany po , Opola. Spełniają one zadania „Arło-
pracy w morach świetlicy. Szczegól
nie licznie gromadzą się ludzie w 
świetlicy we wiórki i w piątki. Wów
czas zbierają się zespoły, by wspól
nym wysiłkiem kierownjków j wyko
nawców pracować nad podniesieniem 
poziomu artystycznego.

Z jednej sali dobiegają nas dżwię-

O D P R A W A  
ptlaaskiege kufa ZHP

W dniu 2 bm. odbyta się w sali 
11-letniej szkoły podstawowej w Pu 
ławach, odprawa połączeniowa pu 
ławskiego hufca ZHP. Z ramienia 
Chorągwi Lubelskiej wzięli w ntej 
udział ob. Czerwiński i ob. Grze
siuk. Referat o nowych zadaniach 
stojących przed harcerstwem wygło 
sił ob. Grzesiuk. Wytyczne działal
ność' połączonych hufców przedsta 
-vił ob. Kosmala. W odprawie wzię 
li udział przedstawiciele PZPR i 
ZMP Zebrani postanowili w dniu 
6 bm. wznowić pracę na ‘ terenie 
Opola włączając istniejący tam do
tychczas oddzielnie hufiec, do huf
ca puławskiego. (TR)

SPÓŁDZIELNIE OGRODNICZE
stanęły do Mtaółziwodncłws pracy

prez zakupiono przyrządy gimna
styczne do szkolnej sali gimnastycz 
nej, która wzbogaciła się o tramp i 
poręcze, a wkrótce będzie mieć „ko 
nia“. Dochód z jednego pokazu w 
■wysokości 4 tys. zl przeznaczono na

W ślad za reorganizacją ryn
ku owtcarsko - warzywniczego, 
stanęli pracownicy spółdzielni 
ogrodniczych na Lubelszc.zyźnip 
do współzawodnictwa pracy, za 
wiązując przy Okr. Oddziale 
Centrali Spółdzielni Ogrodni
czych w Lublinie, komitet 
współzawodnictwa.

B ab in  d o s ta r c z a  
zboża siew nego
Magazyny PZGS w Lublinie otrzy 

mały zawiadomienie, że w najbliż
szych dniach otrzymają dodatkowy 
przydział 15 ton oryginalnego owsa 
siewnego. Zostanie on rozprowadzo 
ny w gm;nach Bełżyce, Chodel i Ko 
nopnica. (rz)

Uczniowie z B a^ej 
zb ie ra li na T B S

gandy sportu i gimnastyki przyrzą-
B!alski Oddział Towarzystwa 

Burs i Stypendiów zorganizował w
dowej na wsi. Dotychczasowe osiąg i ostatnią niedzielę kwestę uliczną na 
nięcia młodzieży w tej dziedzinie j rzecz TBS. Wzięli w niej czynny 
sportu należy zawdzięczać w dużej , udział uczniowie szkół w Białej 
mierze prof. Majkowskiemu. (LL) i Podlaskiej. Dochód z kwesty wy-

! niósł 15 tys. zł. (hs)

Współzawodnictwo będzie po
legać na usprawnieniu sortowa
nia owneów, pakowania owo
ców, workowania warzyw i zbi
jania skrzynek. Wymienione 
prace wchodzą w zakres współ
zawodnictwa indywidualnego.

We współzawodnictwie ze
społowym dążvć się będzie do 
najlenszego załadowywania i 
i rozładowywania wagonów w 
najkrótszym czasie, a tym sa
mym do likwidowania do mi
nimum strat powodowanych 
transportem owoców Poza tym 
5 Rejonowych Spółdzielni Ogród 
niczych będzie współzawodni
czyć w realizacji ochrony sadów 
i warzywników środkami me
chanicznymi i chemicznymi, w 
osiągnięciu największych ol>ro 
łów oraz w dokonywaniu naj
większej ilości zakupów w 
Gminnych Spółdzielniach S Ch 
We współzawodnictwie biorą 
również udział pracownicy umv 
słowi Spółdzielnie i zespoły 
przodujące otrzymają po pod
sumowaniu wyników współza
wodnictwa premie, wyznaczone 
przez Centralę Spółdzielni Ogród 
niczo-Warzywniczych w War
szawie. (rz)

su“ w umaso .Tieniu pleśni | muzyki
ta

dojazd do stneji 
w Nałęczowie

W okresie roztopów wiosennych I 
w jesienj dojazd przemienią się w to- 
plelisko błota. A jest on ruchlivy. 
Codziennie młodzież szkolna, jeździ 
pociągiem do szkół w Lublinie. Ro
botnicy ndają &ię koleją do pracy. 
Nikt dotąd nie pomyślał, by dojazd 
uporządkować, ułatwić młodzieży £ 
robotnikom codzienne chodzenie 08 
stację.

Nikt też nie pomyślał o uporząd
kowaniu pooloju dorożek w Nałę
czowie. Nagromadziło się tam w cią
gu lat błoto, którego nikt nie uauwą, 
A szkoda, bo przecież Nałęczów w 
ciągu lala gości u siebie na koloniach 
setki młodzieży j dzieci,

I jeszcze jedno: dlaczego w Nałę
czowie nie ma dyżurnych dorożek 
do wszystkich pociągów?

Są to rzeczy ważne, zniechęcają 
one bowiem turystów ,■ letników, 
przybywających do tej miejscowości.

J. T.

Ze sprawozdań a 
! sekretarza MIC PZPR

{Dokończenie ze str. 3)
bezpartyjni, pracujący 
nim na jego odcinku.

0  Powodzenie wykonania

razem *

plan*
zależy od mobilizacji całej or* 

ganizacji p a r ty jn e j, od włączenia 
się do tej mobilizacji Rady Zakła
dowej po lihlł bezpartyjnych, dla 
każdego odcinka na zakładzie pra
cy ł od systematycznej kontroli 
wykonania stawianych zadań.
Jeśli powyższe warunki zostaną 

przez organizację partyjną wykona 
ne, w co nie wątpimy, to zadania 
postawione nam przez Kongres, 
aby 3-ci rok planu trzyletniego wy 
konać w ciągu 9 do 10 miesięcy, zo 
stanie przez nas wypełniony, a tym 
samym wkroczymy z dobrym star
tem w pierwszy rok planu 6-let- 
niego.
7  Konferencja zobowiązuje kie

rownictwa wszystkich podsta
wowych organizacji partyjnych, 
aby w każdym zakładzie' pracy by
ły umieszczone tablice o estetycz
nym wyglądzie, na których będą 
codziennie podawane wyniki współ 
zawodnictwa. Tablice te winny być 
umieszczone na najbardziej widocz 
nym miejscu na zakładzie pracy.

LUBELSKA FABUPKA MASZYN ROLNICZłCII 
w Lublinie, ul. 1 Maja 16 sprzeda w drodze 
przetargu 1 konia pociągowego, wałacha, lat 5, 
maści kasztanowatej. Oferty zamknięte należy 
składać w sekretariacie fabryki w terminie ćo 
dnia 15 marca 1049 r  godz. 10. W tymże dniu 
o godz. 12-tej nastąpi komisyjne otwarcie ofert.

Fabryka zastrzega sobie swobodny wybór 
oferenta oraz meprz.yjęcie poszczególnych ofert 
bez podania powodów.

Koma można oglądać codziennie w godz. 
od ?-ej do 16-tej w fabryce „Plon" przy ii. Fa
brycznej Nr 2. *23 K.

Z G U B Y

UNIEWAŻNIAM zrabo
wane przez bandę do
wody o:- biste: legityma 
cję Gimnazjum Mecha
nicznego, oraz zaświad
czenie RKU Lubiin-mia 
sto (o Służbie Polsce) 
wydane na nazwisko 
Grobel Edward zamiesz 
kały Lublin, Gi odzka 
20/2*. «27 G

SKRADZIONO legity
mację służbową Zarzą
du Miejskiego Nr 882, 
kennkartę. oraz inne do 
wody osobiste na nazwi 
Sko Maliszewskiej Zofii 
zamieszkałej Lublin, We 
teranów 14. Skradziono 
4 lutego we Wrocławiu.

430 G

ZGUBIONO dowód re
jestracji konia wydany 
przez Zarząd Miejski 
Lublin, dowód osobisty 
wyd. przez PUR - Cie
szyn nazw. Mrozik Sta 
nisław. oraz legityma
cję żony Bronisławy 
wvd. Cukrownia — Lu
blin 435 G

UNIEWAŻNIAM ząuhio 
ną książeczkę wciskową 
wydaną przez RKU Za 
mość na nazwisko Bar- 
<JziaV S” 'fan zamieszka
ły w Chełmie, ul.
bełska 103.

Lu-
*87 G

UNftEWAŻNT AM z-wu- 
biona kartę reiestraeyj 
ftą wydana przez RKU 
Zamość i dowód osobi
sty na nazwisko Pem- 
czuk Marian zamieszka 
ły w Trszowicach.

432 G
-

UNIEWAŻNIAM zagu
bioną kartę rejestracyj
ną wydaną przez RKU 
Zamość, kennkartę i 
książkę tożsamości ko
nia, wszystko na nazwi 
sko Koziej Zygmunt za 
mieszkały wieś Czeroi- 
czyn pow. Hrubieszów.

434 G
UNTEWAŻNTAM zgubto 
ny tymczasowy dowód 
tożsamości konia wyda 
ny nrzez Zarząd Gminy 
Potok pow. Kraśnik Lu 
bełski na nazwisko Zip 
ło Władysław zamiesz
k a ł v  troi S ta w . 431 ( i

ZGUBIONO zaświadczę 
nie rejestracji wydane 
przez RKU Lublin-mla
sto r:a nazwisko Bier
nacki Bogdan zamiesz
kały w Lublinie, ul, Lu 
bartowska 23/8. 429 G

tfiUSZIJCIE SIE
---------- W

Sztandarze
L u d u
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Pierwszy w Polsce 
dla instruktorów Teatrów  Ochotniczych

o d it /c r r lo  ci/ L u b l i n i e

Narada oszczędnościowa
w Państw. Przetw. M ęsoej Nr 64
W dniu 5 bm. odbyła się naradę surowca — przetwórnia przysporzyła 

oszczędnościowa z udziałem wszyst państwu sumę 8 mil. zł. zaoszczę-
W dniu 5 bm. staraniem WKPZPR 

Woj. Żarz Z S Ch. oraz organi
zacji młodzieżowych został otwarty 
przy Szkole Dramatycznej mieszczą 
cej się przy ul. Zielnej 3 pierwszy 
w Polsce dwuletni kurs Instrukto
rów dla Teatrów Ochtnlczych Na 
otwarciu Kursów byli obecni przed 
stawiciele WKPZPR tow. Korolko

KURS JĘZYKA CZESKIEGO
Towarzystwo Przyjaźni Polsko -  

Czechosłowackiej urządza dwumie
sięczny kurs języka czesnego dla 
najszerszych rzesz społeczeństwa lu 
bełskiego.

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat 
Towarzystwa w lokalu przy ul. Na 
ruto wieża 19, codziennie do dnia 15 
łnarca o godz. '9.

Początek i mt-jsce wykładów bę
dą ogłoszone w prasie.

Woj. Wydz. Kultury i Sztuki — ob. 
Kolasiński, KOSL — ob Witkow
ski, Wydz. Kultury i Oświaty przy 
OKZZ tow. Siiwowski. ZSCh — 
tow. Jasiński, ZMP — kol Mazu
rek oraz grono wykładowców szko 
ły z dyr. ob. Ossowską na czele.

Otwarcia szkoły dokonał ob. Ko
lasiński oddaiąc głos dyrektorce ob. 
Ossowskiej, która w krótkim prze
mówieniu podkreśliła, że ucznio
wie tego zakładu winni być dumni, 
że stanowią pierwszy pionierski od 
dział w szerokiej ofensywie kultu
ralnej na odcinku teatru, który bę
dzie realizował sztukę z ludu i dla 
ludu. Z kolei zabierali głos przed
stawiciele Partii, KOSL, ZSCh oraz 
organizacji młodzieżowych

Kandydaci na kurs typowani by
li p'zez organizacje młodzieżowe, 
partie oraz ZSCh. Każdy z uczestni 
ków kursu może ubiegać się o sty
pendium miesięczne. Dla słuchaczy

K o m u n i k a t  
Koła Terenówe go Nr 2 PZPR

WYSTAWA KOBIET - MALAREK
Staraniem koła L’gi ftobiet przy 

Urzędzie Wojewódzkim Lubelskim 
— zostanie otwarta w dniu Święta 
Kobiet tj. dziś 8 marca w świetlicy 
fabryki „Plon‘‘ wystawa obrazów 
lubelskich artystek - malarek. U- 
dział w wystawie biorą: Paulina Tu 
rawska, Janina Miłosiowa, Maria 
Warakowska i Zofia Gilowska. Ce
lem wystawy będzie zapoznanie sze 
rokich mas pracowników fabrycz
nych ze sztuką malarską. (W. W.)

k in o  Tu r
We wtorek, dnia 8 bm. o godz. 

17,30. Zarząd Wojewódzki TUR wy
świetla w swoim lokalu przy ul,-cy 
Krak Przedm. 21 zestaw fumów pt.: 
t) Mikołaj Kopernik, 2) Zorza po- 
'am a, 3 Warmia i Mazury, 4) Śnież 
ny bałwan.

Pokąd dziś idziemy
oo030oooooramM«mim-wr«»ii..r̂ <..1rr.nrir

K I N A
APOLLO: „Sępy" 

godz. 15, 17.30, 20
BAŁTYK: „Siódma zasłona"' 

pocz. godz. 15. 17. 19.

RIALTO: „Kopciuszek"

1 I M I I
TEATR MIEJSKI:

„Lisie Gniazdo" godz. 19.30

TEATR MUZYCZNY:
„Chata za wsią" godz. 19,30

P o g o to w ie  Ratunkowa tel. 23-73 
Straż Pożarna tet (W
Komenda Miasta M a  ttL 23-89

DYŻURY APTKK
Dziś w nocy dyżurują apteki przy 

Ul.: Krak. Przedm. 47, Naru to wi
s a  27, Nowej 23 i M. Buczka 23.

Wtorek, 8 marca
Sygnał czasu: 5.19. 1151.
Wiadomości- 5.15, «,10, 7,00, 12,00, 

16,00, 20.00, 23.00.
Wszechnica: 9,30, 19,40.
5.20 Koncert (Transm. z Czechosło

wacji). 6.30 Muzyka poranna. 8.30 
„Stare i nowe" (21). 8.55 Muzyka 11.40 
Kronika kulturalna Czechosłowacji. 
12.20 „Na swojską nutę". 12.45 Aud. 
dla wsi. 15.30 „Bitwa o wiosenne 
kwiaty'* — aud. dla dzieci. 16.30 „Nad 
Chinami słońce wschodzi" — słuch, 
dla młodzieży. 17.05 Przegląd wy
dawnictw oświatowych. 17,10 Muzyka 
czeska. 17,40 Skrzynka PKO. 17,50 
„O czystości" — pogadanka. 18,00 
„Cztery lata w drewnianej szopie" — 
fragment książki Ewy Curie pt.: „Ma
ria Curie". 18,15 Koncert kameralny. 
18,50 „Kobiety w walce o pokój" — 
pogadanka. 19,00 Audycja dla woj
ska, 19,25 Popularna muzyka czeska, 
21,00 Koncert czesko polski (transm. 
do Pragi i Bratysławy) 22.00 Mocaj- 
fca muzyczna, 23.10 Muzyka itamg-

Egzegutywa koła terenowego Nr 2 
dzielnie* „Śródmieście" zawiadamia 
towarzyszy, że dnia 10 bm. tw czwar. 
tek) odbędzie się w świetlicy MK 
PZPR zebranie, na którym czlonko 
wie koła otrzymają wkładki do le
gitymacji parytjnych. Stawiennictwo 
obowiązkowe.

l^czniowie 1 i 111 plutonu Szko 
ly Szeregowych MO w Lublinie 
idąc śladem swych kolegów 11 plu 
tonu, przeznaczają na cele RTPD:
— / pluton — 3.109 zł, 111 pluton
— 3.000 zł, wzywając jednocze
śnie inne jednostki MO do akcji 
pomocy na rzecz RTPD,

o * *

Kierownicy młynów PZZ o krą  
gu lubelskiego złożyli na RTPD 
kwotę 3.500 zł.

Dobroczyńca ludzkości
Normalnie rzecz biorąc to po go

dzinie 19,00 wszystkie kolon’alne 
sklepy są ju t zamknięte i amato
rzy gorzały mogą ją nabyć jedynie

7
* * ✓

w pierwszej lepszej knajpie. Ist
nieje jednak w mieście naszym 
nrejcce, które dostarcza wódki każ 
demu, a obsługiwane jest przez czlo 
wieka o gołębim sercu. Ten żadne
mu pijakowi nie odmówi i sprzeda 
mu upragniony płyn w każdej ilości 
i o każdej porze.

Drzwi wódczanego Sezamu choć 
©kratowane, są odwiedzane bardzo 
często. Ludzie stojący w ogonku 
przed kinem „Bałtyk" mają wielką 
wygodę, bo mogą „skoczyć naprze
ciwko" i przynieść „ćwiartkę" by 
czas milej płynął...

Dziwny ten sklep mieści się w 
dzielnicy wybitnie robotniczej, a 
usłużny subiekt przez licznych entu 
zj.-stów wyrobów wyskokowych na
zywany jest nieszczotllwie „dobro
czyńcą ludzkości".

Kompozytor tygodnia —  
S m e t a n a

Twórca „Libuszy" Fryderyk Sme 
tana jest największym kompozyto
rem czeskim. Do najwybitniejszych 
jego dzieł należą sławne opery 
„Sprzedana narzeczona", „Dalibor", 
„Dwie wdowy", „Libusza" i „Mur 
diabelski" oraz głośne poematy sym 
foniczne. Spośród poematów symfo 
nlcznych wvmienić należy zwłasz
cza cykl „Moja ojczyzna", składają 
cy saę z  sześciu utworów, w  któ
rych Smetana mistrzowsko wyraził 
gorący patriotyzm., W bież. tygod
niu na fali Warszawy II usłyszymy 
w 7 wieczorowych audycjach mu
zycznych kilka koncertów, pośwlę- 
M urcb twórczości Smetany,

zamiejscowych, których jest prze
ważająca ilość, urządzona jest w 
chwili obecnej bursa na Czechowie 
Górnym.

Wojewódzki Zarząd Związku Sa
mopomocy Chłop ''lej ufundował 
do tej pory 3 stypendia po 10 tys. 
zł. a drugie trzy po 8 tys. zł. prze
znaczyło Min. Kultury i Sztuki. 
Spodziewane są dalsze fundacje 
stypendialne.

przeciw terrorowi
Poprzez Okręgową Komisję Zw. 

Zawodowych w Lublinie wpłynęły już 
dn tej pory z zakładów prncy Lubel
szczyzny 33 telegramy adresowane 
bądź do Sekretarza Grneralnego Na 
rodów Zjednoczonych Trygve Lie bądź 
do premiera monarehisłycznepo rzą
du greckiego — Sofulisa. w których 
załogi fabryczne energicznie prote
stują przeciwko bezwzględnemu • ter 
rorowl rządu ateńskiego wobec bo
haterów greckiego ruchu demokra
tycznego.
Także I organizacje związkowe ma

nifestują w tym samym duchu. Ogni 
wa Zw. Za w. Prac Poczl przesiały 
już 74 depesze protestacyjne, a orga

T Y D Z I E Ń  
w y m ia n y  kulturalnej 
p o lsk o -c z e sk ie j

Komitet obchodu „Tygodnia 
Przyjaźni Polsko - Czechosłowac 
klej" organ;zuje w dniu 10 bm
0 godz. 17,00 w Teatrze Miejskim 
uroczystą akademię, na której 
program, poza referatem poświę 
conym zagadnieniom wzajemne
go zbliżenia narodów polskiego
1 czechosłowackiego, złożą s’ę * 
recytacje czeskich poetów w ory 
ginale i przekładach polskich, 
pieśni ludowe obu krajów w wy 
konaniu chóru Liceum Pedago
gicznego oraz występ Filharmo-
n;i Lubelskiej, która wykona 
„Wełtawę" Srpetany.

Piątkowy normalny koncert 
Filharmonii w dniu 11 bm o go 
azinie 19,90 w Domu Żołnierza 
będzie poświęcony całkowicie 
muzyce czeskiej.

kich pracowników Państwowej Prze
twórni Mięsnej Nr 64, na której dy
rektor zakładów Iow. Grudzińsk: 
zreferował zebranym możliwości prze 
prowadzenia akcji oszczędnościowej 
w roku bieżącym, podkreślając, te 
w ciągu roku ubiegłego, kiedy oszczę 
dzanie i racjonalizacja nie były zor
ganizowane, dzięki indywidualnie po 
dejmowanej walce z marnotrawstwem

rządu, ateńskiego
nizucje terenowe innych związków 
zawodowyeh nadsyłają ciągle z ob
szaru całego województwa liezne 
rezolucje (pi)

W sali konferencyjnej Urzędu Wo
jewódzkiego odbyła się Wczoraj aka
demia przy udziale członkiń Ligi 
Kobiet i zaproszonych koleżanek i 
kolegów.

Akademię zaszczycił swoją obec
nością Wojewoda tow. Dąbek.

Po zagajeniu akademii przez tow. 
Wróblewską, przewodniczącą Kola 
L. K., wygłosiła referat tow. Kucz
kowska na temal znaczenia kobiety 
w dobie obecnej, oraz jej udziału w 
walce o pokój i solidarność w Mię
dzynarodowym Ruchu Kobiecym.

Po referacie przemówił do zebra

dzonych.
Przeszedłszy z kolei do szczegóło

wego omówienia możliwości oszczęd
nościowych w ramach planu pro
dukcji na rok bieżący, mówca, wsika 
zał na konieczność ograniczeń w zu
życiu energji elektrycznej, wody i  
materiałów oraz na duże możliwości 
zwiększenia sum zaoszczędzonych 
przez podniesienie dyscypliny pracy,

W wyniku narady wybrano komi
sję oszczędnościową przelwórni w 
składzie ob. ob.: K. Byrkowski, J, Sił- 
kdwski, S. Kasperkowiak { J. Kol
czuga,

Na zakończenie zebrani pracowni
cy PPM Nr 64 uchwalili jednogłośnie 
rezolucję, w której zobowiązują się 
do zwiększenia wydajności pracy £ 
obniżenia własnych kosztów produk
cji przez maksymalną oszczędność.

(K. F. Nr I)

* nych Wojewoda tow. Dąbek pod
kreślając zadania kobiety w życiu 
Narodu i walce o Polskę SocjalistycZ 
ną .społeczną i zawodową. Nagrodzo
nych dyplomami uznania zoslalo cat* 
ry osoby, premie pieniężne otrzy
mało 30 kobiet.

Po części oficjalnej nastąpiła c/zęść 
artystyczna z udziałem chóru . Ligi 
Kobiet t ZMP oraz zespołu świetli
cowego „Czytelnika".

Nastrój wśród licznie zgromią dzo
nych (500 osób) podniosły i uroczy
sty.

I KONCERT Z CYKLU 
„Żywe wydanie dziel Fr. Cioaina*'

Staraniem Wojewódzkiego Komitetu Wykonawczego „Rokn Chopi
nowskiego 1949“ w środę dnia 9 bm. o godz 20 w sali Tovs arzystwą 
Muzycznego (wejście przez Teatr) w pierwszym koncercie z cyklu „Ży% 
we wydanie dziel Fryderyka Chopina" wystąpi Prof. Józef fjmidowlci

Na program koncertu złożą się: Ronda op. 1 C-moll i op. 1 6 Es-dur, 
Nocturny op. 32 Nr 2, op. 37 Nr 1 i op. 55 Es-dur, Mazurki op. 41 N» 
1, 3 I 4, op. 50 Nr. 1 i 2, Walce op. 34 Nr. 2, 3 i op. 70 Nr. 2, orad 
Scherzo op. 54 E-dur Bilety w cen’e od 100 do 300 zł. do nubycla w 
księgarni Z. Budziszewskiego Kra k.Przed mieście 32 oraz w dniu kon
certu w kasie Teatru.

Lubelski ś w ia t p racy

A K A DEM IA  L I G I  K O B I E T
przy U rzędzie W ojewódzkim

Z ŻYCIA AKADEMICKIEGO
NOWA TEMATYKA 
SZKOLENIOWA

Prezydium Zarządu Głównego 
ZAMP /wprowadziło zmiany w te
matyce i w metodzie pracy szkole
niowej. Tematyka senrnariów szko 
leniowych do końca tego roku aka
demickiego ma obejmować: „plan
sześcioletni", „perspektywy rozwo
ju wsi polskiej", „ZSRR — jako 
kraj socjalizmu" oraz „patriotyzm 
i internacjonalizm" — Seminaria, 
jak również zebrania organiza
cyjne będą się odbywały raz w mie 
sir.cu. Powodem zmniejszenia ilości 
godzin pracy w ZAMP-ie jest 
wzgląd na to. by studenci mieli wię 
cej czasu na naukę, lepiej przygoto
wywali się na seminaria 1 mogli 
brać udział w akcji przedwyborczej 
do Zarządów Kól Naukowych.

BUDOWA CENTRALNEGO DOMU 
MŁODZIEŻY W WARSZAWIE

W związku z rozpoczęciem prac 
przy budowie Domu Młodzieżowego 
powstają Wojewódzkie Korrrsje Bu 
dowy CDM, do których wchodzą 
przedstawiciele ZMP. ZAMP, ZHP 
i SP.

Dom Młodzieży ma stAć się ośrod 
kiem, który w przyszłości skupi 
wszystkie zagadnienia życia mło
dzieżowego.

KSIĄŻKI DLA ZMP
Wszystkim zapewne wiadomo, że 

wielu studentów — ZAMP-owców 
wyjeżdża w teren na tzw. Uniwer
sytety N!edzielne. Są to odczyty lub 
pogadanki prowadzone dla chło
pów i robotników.

Jako nagrodę za jakościowe pod- 
olwaenje rur*®* “» tym odcinku

ZAMP otrzymał dwa komplety ksią 
żek (każdy po 9 szt.) przeznaczone 
dla kól ZMP.

KOMUNIKAT
Zarząd Uczelniany ZAMP przy 

KUL podaje do wiadomości, że na 
pojedzeniu z dnia 25 lutego br. wy 
kluczył z listy członków kol. Gru- 
siewicza Czesława za nieprzestrze
ganie dyscypliny organizacyjnej.

PLENARNE ZEBRANIE
k o m it e t u  ś r o d o w is k o w e g o  
f p o s

Dnia 13 marca tj. w niedzielę o 
godz. 10-tej odbędzie się plenarne 
zebranie Komitetu Środowiskowego 
FPOS w sali 19 na KUL-u. Tema
tem zebrania będzie uzupełnienie 
prezydium, omówienie celu 1 zadań 
FPOS, dyskusja nad ramowym sta 
tutem wydziałowych kół naukowych 
oraz ustalenie zakresu ich działal
ności.

Prezydium FPOS przywiązuje do 
tego zebrania dużą wagę, ponieważ 
spodziewa się, że jego wyniki przy 
niosą zm’anę ustosunkowania się 
kół naukowych do poczynań FPOS-u 
i wpłyną na uaktywnienie pracy 
Komitetu Środowiskowego.

DZIEŃ KOBIET
We wtorek, dnia 8 marca student 

ki UMCS-u i KUL-u wezmą udział 
w demonstracji kobiet żądających 
wolności i pokoju w świecie,

JESZCZE O KOŁACH 
NAUKOWYCH

Wiele pisaliśmy w  „Sztandarze 
Akademika" a a  temat kół nauko

wych, a to z tego względu, że spra 
wa reorganizacji i uaktywnienia 
ich pracy jest paląca. Zadań, jakie 
się obecnie na nie nakłada nie bę
dziemy wymieniać, sądząc, że po 
tym, cośmy pisali i po zapoznaniu 
się z ramowym statutem i okólni
kiem Ministerstwa Oświaty z dnia 
19 lutego każdy student — członek 
swego koła będzie znał swoje obo 
wiązki.

Idzie teraz przede wszystkim O 
to, by reorganizacja postępowała 
szybciej i by nowe koła mogły się 
wziąć do określonej. pracy, jeżeli 
są w kole członkowie hamujący pra 
cę. należy ich przekonać o koniecz
ności reorganizacji, a jeśli się to 
nie uda — usunąć. W uaktywnianiu 
pracy w kołach musimy być bar
dziej radykalni, zważywszy na to, 
że ma być ona pogłębieniem wiedzy 
zdobytej na uczelni, rozbudzeniem 
wśród słuchaczy zamiłowania do 
pracy naukowo - badawczej oraz po 
wiązaniem pracy naukowej i sa
mokształceniowe1 z k’emnvtem roz 
woju Połskj Ludowej. Trzeba tyl- 
t-o okazać trochę dobrej woli i chę
ci, bo chvba nie ma takiego studen 
ta. któremu by te postulaty nie od 
nowiadały.

PRELEKCJE DLA ROBOTNIKÓW
Dla robotników fabryk lubelskich 

ZAMP-owcy wygłaszają referaty na 
temat historii ruchu robotniczego 
w Polsce. Dotychczas zos1 lo wygło 
szone na ten temat 12 referatów w 
12 fabrykach Lublina.

Obecnie w związku z Tygodniem 
Przyjaźni Polsko - Czechosłowackiej 
prelegenci ZAMP-u przygotowują 
referaty traktujące o zbliżeniu tych 
dwóch bratnich narodów słowiań
skich.
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Międzynarodowy Dzień Kobiet
NASZE OSIĄGNIĘCIA

i n a s z e  p l a n y  na p r z y s z ł o ś ć
8 snarca-—Mi ędzynarodo Wy Dzień 

Kobiet, ma w naszej rzeczywistości 
odmienny całkowicie charakter niż 
■w krajach kapitałistyczjnych. Jeżeli 
•w krajach kapitalistycznych kobie
ty  mobilizują w dniu tym 6we siły 
do walka o swe faktyczne równo
uprawnienie, o równą płacę — za 
równą pracę, o obronę macierzyń
stwa Stp., do walki przeciwko wszel 
kiemu wyzyskowi mas pracujących 
— to w  naszej rzeczywistości, w 
Polsce i innych demokracjach hi- 
dowj-ch 8 marca jest dniem podsu
mowania naszych osiągnięć i wy
tyczenia nowych zadań na przysz
łość. *

Rok 19*3 a , w szcke^lnolcf'dJ?u- 
gie jego półrocze było okresem du
żej aktywizacji kobiet na  Lubel- 
szczyżnls. Momentem przełomowym 
były" plenum lipcowe j sierpniowe

8 Marca 1949
Przed 89 laty w 1910 t. na kon

ferencji kobiet w Kopenhadze 
ustanowiono dzień 8 marca jako 

\ niędzynairoiłowe święto kobiet. Od 
t^id stał się 8 maTca dniem mię
dl lynarodowej solidarności, prze- 
gli i dem osiągnięć kobiet w walce 
n wolność i równouprawnienie, 
dr l em mobilizacji kobiet na całym 
św i ecie do nowych zadań ; czy
nów .

lDtdsiejsze święto kobiet odbywa 
się jood znakiem walki o pokój, 
walk ) przeciw agresywnej polity
ce a i 'jglo-amerykańslkich imperia
listów usiłujących ściągnąć na 
ludzku >Sć nieszczęścia mowej woj
ny.

Ne i całym świecdia, m  manife
stacji* th, wiecach j demonstra
cjach kobiety wyrażają dziś swą 
niezłoa iną wolę pokoju.

17 m ilionów mężczyzn, kobiet i 
dzieci zginęło w czasie ostatniej 
wojny. Ci, którzy na ofierze krwi 
tych 17 mil. ludzi aarobib zawrot
ne sum; y, podżegają do nowej woj
ny. Mło dzież, która wzrosła w Ło- 
szmarnj eh czasach okupacji i nie 
zaznała radości dzieciństwa tna 
stać się mięsem dla armat kapi
talistów amerykańkkch, stwarza
jących ,psychozę wojenną, by móc 
znaleźć rynki zbytu dla broni i 
amunicji, zgarniać jak najwię
cej pieni, ędzy,

Wydatl d na zbrojenia Wzrosły 
w St. Zjednoczonych od 1948 r. 
jedenasto krotnic. W Anglii stano
wią największą pozycję w budże
cie. We Francji pochłaniają Jed
ną trzecią wydatków państwa. Te 
zbrojenia z dnia na dzień obni
żają stop? życiową rodzin robot
niczych, a wypełniają portfele 
kapitalistów.

Świat podzielił się na dwa obo
zy. Po jednej stronie koncentra
cja sił wsteczmictwa 1 podżegania 
wojennego, prawa antyrobo-tnicze 
o wyzysk kobiety. Po drugie wal
ka o pokój, twórcza praca, pod
niesienie dobrobytu j szczęścia 
człowieka, pełne równouprawnie
nie kobiety.

Na ezele obozu -pokoju stoi Zw. 
Radziecki. Ku niemu zwracają się 
dziś myśli wszystkich kobiet, ku 
Zw. Radzieckiemu, który wziął na 
siebie obromę pokoju, waikj o ogra 
niczenie zbrojeń i wykluczenia 
wojny ze stosunków między ludź-

Miliony kobiet na całym świę
cie widzą w Związku Radzieckim 
ostoje pokoju i dziś na wiecach i 
manifestacjach wyrażają swą wolę 
solidaryzowania się Z nim w jego 
nieugiętej walce o zmniejszenie 
budżetów wojennych, o redukcję 
zbrojeń, o zakaz produkcji broni 
atomowej, o zaprzestanie zawie
rania sojuszów wojskowych i 
paktów zmierzających do podzia
łu świata na wrogie obozy. Soli
darne siły obozu pokoju } postępu 
są tak potężne i niezwyciężone, że 
unicestwią plany garstki podże
gaczy wojennych, utrwalą pokój 
dla dobra ludzkości i szczęścia 
przyszłych pokoleń.

KG PPR. Krytyczna ocena pracy 
organizacji partyjnych wśród ko
biet 1 wyciągnięcie z niej słusznych 
wniosków pozwoliły na uniknięcie 
Szeregu błędów, usprawniły i wzmo 
caiły piracę, oddziałały aktywizują
ce na pracę wśród kobiet we wszysi 
kich organizacjach społecznych i 
Zawodowych, Wzmogła się j nspraw 
niła praca Zarządów Ligi Kobiet, 
Rad Kobiecych przy Zw. Zawodo
wych j Samopomocy Chłopskiej. .

Przełamane zostały opory wyni
kające z niesłusznej koncepcji akty
wu, że kobieta, szczególnie kobieta 
Wiejska boi się polityki* że do ko
biety należy mówić tylko o dziecku 
f przepisach kulinarnych. Masowe 
dotarcie^ do kobiety wiejskiej z ak
tualnymi, najbardziej żywotnymi 
zagadnieniami gospodarczymi i po
litycznymi wsi wykazało bezpod
stawność tej koncepcji. Mało f śre
dniorolna chłopka żywo interesuje 
się wszystkim tym, czy Żyje wieś, 
pitce i może brać czynny udział w 
całokształcie żyda swej gromady. )

'Aktywizacja kobiet na Lubel- 
szczyżnłe zifałazła swój liczbowy 
Wyraz w wynikach wyborów do 
władz Samopomocy Chłopskiej w 
Województwie Lubelskim. Do Za
rządów Gromadzkich weszło 1.157 
kobiet, do Zarządów Gminnych 428 
kobiet, do Komitetów Sklepowych 
przy spółdzielniach 3f>ł kobiet We 
wzroście stanu organizacyjnego Li 
gi Kobiet i Kół Gospodyń ZSCh.: 
Jeżeli 8 marca 1948 r. mieliśmy na 
Lubelszczyźnie około 120 Kół Gos
podyń, które obejmowały około 
2 tysiące kobiet wiejskich, to  na 
dzień 8 marca w roku bieżącym 
znamy 550 kół =— Uczących 11.830 
kobiet.

8 marca 1948 noku Liga Kobiet 
liczyła na terenie naszego woje
wództwa 118 kół zrzeszających 6800 
członków, na 8 marca b. roku Liga 
Siczy 14.540 członków. .

Aktywizacja kobiet znalazła swój 
wyraz w dziesiątkach zebrań kobie
cych w  gromadach, w dziesiątkach 
odpraw aktywu na gminach, w pow 
Stawaniu gminnych ogniw kobiecych 
ZSCh. — Gminnych Rad Kobiecych 
(których powstało 83 w  styczniu i 
w lutym.

Wyrósł aktyw kobiecy na szcze
blu wojewódzkim i powiatowym -— 
mamy jnż również aktyw gminny.

W miesiącu lutym br. organizacje 
koblecfc przystąpiły do przygotowa
na święta kobiet — poprzez wzmo
żoną akcję rozbudowy organizacji 
imieniem 8 marca.

Akcja ta dała poważne wyniki, 
które nie sposób jeszcze ująć ściśle 
cyfrowo. W przybliżeniu jednakże 
•— w miesiącu lutym powstało na 
naszym województwie ponad 35 no 
wych Kół Gospodyń ZSCh., obej
mujących około 1.000 kobiet, 157 
Kół Ligowych, w tym 4,103 człon
kiń. Zorganizowano ponad 40 Rad

Kobiecych ZSCh na szczeblu gmin
nym.

Akcja 8 marca wykazała raz je
szcze, że możliwości mobilizacyjne 
są ogromne, że kobiety chętnie się 
organizują, że należy tylko kon
sekwentnie kontynuować rozpoczę
tą pracę, szeroko docierać do ko
biety w mieście 1 na wsi i dopomóc 
je j w aktywizowaniu się.
Osiągnięcia nasze, z którymi przy

chodzimy na dzień 8 marca nie są 
jeszcze dostateczne, nie są propor
cjonalne do możliwości - i  jednakże 
są bezsprzecznie poważne. Podsta
wowym naszym osiągnięciem Jest 
przełamanie stagnacji we wszyst
kich ogniwach pracy wśród kobiet. 
Wkroczenffe aa  słuszną drogę *- 
mobilizowania kobiet wokół pod
stawowych zagadnień gospodar
czych, politycznych { kulturalnych 
kraju, szerokie włączanie Ich w 
ogólny nurt budownictwa funda
mentów socjalizmu w Polsce...

Wzmóc dotychczasową ć pracę, 
usprawnić Ją, nadać jej jak na j
szerszy zasięg — wychowywać co
raz szerszy aiktyw kobiecy, coraz 
szerzej docierać do kobiety nieu
stannie czuwać nad jej warunkami 
pracy i życia, dopomagać w zdoby
waniu kwalifikacji, w wychowaniu 
dziecka — oto zadania jakie stoją 
przed maml na najbliższą przysz
łość.

Kler. Wydz. Kobiecego KW PZPR 
(SOCHA STEFANIA)

Uśmiechnięte twarzyczki wychowanków przedszkola RTPD przy 
ul. Lubomelskiej są najw yborniejszym  dowodem, że dzieciaki czują 
się tu dobrze. 4-ro letniej Basi Kądziołównie (zdjęcie w rogu) smakuje 
śniadanie w przedszkolu — chlebek z jajecznicą i słodka, biała kawa. 
Basia, córka pracownika Polskiego Radia chce koniecznie być w przy
szłości... tancerką, tym bardziej, że jest w tym kierunku bardzo uzdol
niona. Marzenia przyszłej gwiazdy baletowej już się częściowo spełnia
ją, gdyż tańczyła ona kilkakrotnie na scenie Teatru Muzycznego zdo
bywając sobie wielkie uznanie publiczności.

Przodownica pracy społeczne]

Zawsze czynna, zawsze gotowa do 
wzięcia udziału w każdej akcji po
litycznej czy społecznej, towarzysz
ka Józefa Lachowa jest popularną, 
w mieście naszym, społecznicą.

Drobna ta kobieta, czyniąca wra 
zenie młodziutkiej dziewczyny, choć 
jest już matką ośmioletniej córecz
ki, jest bardziej energiczna i wy
trwała niż najsilniejszy mężczyzna.

W latach 1946/47 jako kierow
niczka Wydziału Kobiecego przy 
MKPPR w Lublinie jest tow. La
chowa niestrudzoną w organizowa 
niu kobiet do pracy społecznej, 
bierze niezwykle, czynny udział 
w referendum, a następnie w wy
borach.

Potem przechodzi tow. Lacho
wa do pracy w RTPD. Kiedy obej 
muje stanowisko przewodniczącej 
oddziału lubelskiego, RTPD jest 
biedną, ledwie wegetującą insty
tucją, bez jakichkolwiek funduszy.

Tow. Lachowa energicznie wzię
ła się do dzieła. Dziś, lubelski Od
dział RTPD jest najbogatszy ze 
wszystkich oddziałów w całej Pol 
sce. Prowadzi kilka przedszkoli, 
szkołę i posiada szeroko rozgałę
zione doskonale wyposażone i zao-

P R Z O D O W N I C A  P R A C Y

Tow. Józefa Wawrzeniak od 2-eh 
la t pracuje w Państwowej Prze
twórni Mięsnej w Lublinie. Kiedy

załoga Przetwórni stanęła do współ 
zaiwodnictwa pracy, w pierwszych 
jej szeregach znalazła się tow. Wa
wrzeniak i od tej pory nie osłabiła 
tempa pracy.

Pracuje w  grupie siedmiu kobiet 
przy ważeniu puszek z konserwami 
mięsnymi. Doszła do takiej wpra
wy, że waga jej puszek zgadza się 
na gram. Młoda robotnica nie mu
si tracić niepotrzebnie czasu na 
odejmowanie czy dodawanie mięsa.

„To nic wielkiego — mówi tow. 
Wawrzeniak — trzeba mieć tylko 
„miarę w  ręku".

A tę  miarę właśnie posiada tow. 
Wawrzeniak i  dlatego przoduje w 
pracy. *

_Na tow. Wawrzeniak spoczywa 
również obowiązek dopilnowania 
dokładnej wagi konserw całej gru
py, oraz tarowanie wagi.

Kiedy praca przy ważeniu zakon 
czona, grupa tow. Wawrzeniak prze, 
chodzi do mycia puszek konserwo
wych i przygotowania ich do na

pełnienia. W tej pracy również przo 
duje tow. Wawrzeniak.

Jak się to dzieje, że potraficie 
uporać się z większą ilością puszek, 
aniżeli wasze koleżanki — pytam.

„Udaj* , m l się to tylko dlatego, 
że wszystko sobie przygotowuję, by 
mieć pod ręfcę co trzeba i staram 
się nie tracić niepotrzebnie czasu” 
— mówi tow.- Wawrzeniak.

Tow. Wawrzeniak niemniej gorli 
wie oddaje 'się pracy społecznej. 
Jest sekretarzem II Kola Zakłado
wego. Wchadzi w skład egzekuty
wy Komitetu Fabrycznego, jest 
przewodniczącą sekcji młodzieżowej 
i referentką kobiecą. Z ramienia 
Ligi Kobiet często wyjeżdża w te
ren, gdzie prowadzi akcję uświada 
miającą wśród mieszkanek wsi. Wy 
głasza referaty na kołach fabrycz
nych i organizuje zebrania na fabry 
kach na Kalinowszczyźnie, nie za
pomina również o pracy nad sobą. 
Obecnie uczęszcza na dwuletni kurs 
partyjny.

patrzone placówki w  których dzte 
cłom niczego nie brak. Wszystko 
to zdziałała zawsze uśmiechnięta, 
zawsze pełna entuzjazmu 1 pełna 
odważnych pomysłów toW. La
chowa.

Potrafiła uruchomić pierwszą na 
terenie Lubelszczyzny szkołę RTPD 
i postawić ją od razu na wysokim 
poziomie. To jednak, jeszcze nie 
zadowoliło tow. Lachowej. Zatrosz 
czyła się też o to, by dzieci i po 
nauce miały odpowiednią opiekę. 
Zorganizowała przy szkole świetli
cę, w której dzieci pozostają tak 
długo, póki matki ich są zajęte 
pracą zawodową. Tow. Lachowa 
pragnie uruchomić jeszcze kilka 
świetlic międzyszkolnych, by w 
ten sposób przyjść z pomocą w 
wychowaniu dziecka, kobiecie pra 
cującej.

Niemniejszym osiągnięciem jest 
budowa przedszkola w dzielnicy 
robotniczej. Zostanie ' ono urucho
mione pierwszego kwietnia. Bę
dzie to najpiękniejsze, najlepiej 
wyposażone, wzorowe przedszkole 
Lubelszczyzny.

W tej chwili przygotowuje się 
również lokal, na świetlicę dworco 
wą. Będzie to placówka wycho
wawcza, w której dzieci dojeżdża
jące codziennie do szkół, spoza 
Lublina, znajdą nie tylko należytą 
opiekę ale również zdrowy ciepły 
posiłek. Lokal mieści się przy ul.
1 Maja i zostanie 1‘jeszcze w tym 
miesiącu oddahy dó użytku.

A tow. Lachowa ma już nowe 
plany. Pragnie uruchomić drugą 
szkołę RTPD,, tym razem w dzielni 
cy robotniczej. Jesteśmy pewni, że 
i ten plan zostanie zrealizowany 
i że już w najbliższym czasie na
bierze realnych kształtów.

„Kocham dzieci i chcę, by były 
szczęśliwe, by wzrastały w ra
dości, wychowały się na dzielnych 
godnych obywateli socjalistycznej 
ojczyzny'*. — oto  myśl przewod
nia, która przyświeca tow. Lacho
wej, dodaje jej bodźca do walki o 
lepsze jutro dla młodego fjn’-nj»nia;
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